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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Ró¿d¿ka z pnia Jessego”

W NUMERZE

Pierwsze czytanie z drugiej niedzieli Adwentu to proroctwo Izajasza
mówi¹ce o ró¿d¿ce wyrastaj¹cej z pnia
Jessego (Iz 11,1-10). Wydaje mi siê,
¿e nie dla wszystkich to okreœlenie
jest zrozumia³e, dlatego warto dok³adniej siê nad nim zastanowiæ. Najpierw
zapytajmy, kim by³ Jesse? To postaæ
biblijna z Pierwszej ksiêgi Samuela,
ojciec króla Dawida. Gdy Samuel poszukiwa³ osoby wybranej przez Boga
na w³adcê Izraela, odnalaz³ w osadzie
Betlejem rolnika Jessego, który mia³
8 synów (por. 1 Sm 16). Okaza³o siê,
¿e powo³anym przez Boga jest najm³odszy i zlekcewa¿ony przez ojca
syn - Dawid. To on zosta³ po pewnym czasie najwybitniejszym spoœród wszystkich królów Izraela. Doprowadzi³ do rozkwitu królestwo
i pozostawi³ po sobie ogromn¹ spuœciznê materialn¹ i duchow¹. W królestwie Dawida panowa³ niespotykany wczeœniej porz¹dek, a potem, za
w³adzy jego syna Salomona, tak¿e
wieloletni pokój. Dawid, mimo swoich s³aboœci i grzechów, pozosta³
w œwiadomoœci Izraela jako potê¿ny
i wspania³y król i w³adca.
„Wyroœnie ró¿d¿ka z pnia Jessego, wypuœci siê odroœl z jego korzenia” – pisze prorok (Iz 11,1). Ró¿d¿ka
i odroœl (hebr. „choter” i „necer”) to
dwa synonimy, oznaczaj¹ce ga³¹zkê.
Królewski ród Dawida na skutek ró¿nych historycznych zawirowañ, sta³
siê jakby œciêtym pniem drzewa, ale
z tego pnia, wyroœnie w przysz³oœci
nowy pêd, wybitny potomek. Prorok
Izajasz ukazuje tê postaæ jako nowego w³adcê, oczekiwanego przez wieki
Mesjasza, ogarniêtego „duchem
Pana”. Rz¹dy tego w³adcy bêd¹ kwintesencj¹ wszelkich cech dobrego w³adania. To m¹droœæ, sprawiedliwoœæ,
wiernoœæ danemu s³owu, ale te¿ i mi³osierdzie dla biednych i pokornych.

Kolejne wiersze tekstu (Iz 11,6-8)
ukazuj¹ œwiat, którym nie ma agresji
i nienawiœci. Zwierzêta tu przedstawione s¹ symbolami ludzi i narodów
(zob. Biblia Poznañska - komentarz).
Tekst natchniony wymienia nastêpuj¹ce pary zwierz¹t: wilk - baranek,
pantera - koŸlê, lew - cielê, krowa niedŸwiedzica, lew - wó³, kobra i ¿mija
(obok nich dziecko). Najczêœciej s¹
to pary zwierz¹t nastawione do siebie antagonistycznie. Tymczasem
w erze mesjañskiej zapanuje miêdzy
nimi ca³kowita zgoda i harmonia, nie
bêd¹ siê atakowaæ i zjadaæ, nikt nie
bêdzie przed nikim uciekaæ. Jeœli s¹
to obrazy ludzi i narodów, to wynika
z tego, ¿e wszyscy ludzie bêd¹ dla
siebie przyjaŸni i nikt nie bêdzie szkodzi³ swemu bliŸniemu.
Czy jest mo¿liwa kiedyœ taka harmonia? My wiemy, ¿e przepowiednia
ta nie sta³a siê w pe³ni faktem w czasie
przyjœcia Jezusa na ziemiê. Pokój, który on przyniós³, zosta³ przyjêty tylko
przez niewielk¹ czêœæ ludzi i spo³eczeñstw. Herod nie tylko nie przyj¹³
Jezusa, ale jeszcze zamordowa³ wiele
niewinnych dzieci. Cesarstwo rzymskie przez trzysta lat rzuca³o uczniów
Jezusa na po¿arcie dzikim zwierzêtom.
Wilk „nie chcia³ mieszkaæ z barankiem”. Tak¿e nastêpne wieki nie by³y
sielank¹. Co wiêc bêdzie dalej? Czy
proroctwo nie jest prawdziwe?
OdpowiedŸ mo¿e byæ tylko jedna.
Królestwo mesjañskie zatryumfuje
dopiero na koñcu czasów. Obecnie
jeszcze nie ma czasu pokoju, czasu
powszechnej zgody i mi³oœci. Ga³¹zka
wyros³a z pnia Jessego, jak¹ by³ i jest
Jezus, jest na razie nadal zapowiedzi¹
przysz³ych czasów. Nasze oczekiwanie na Bo¿e Narodzenie, nasz adwent
jest ci¹gle przypomnieniem, jak bêdzie
wygl¹da³a nasza wiecznoœæ – nie teraŸniejszoœæ, ale wiecznoœæ. Bo nawet
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po dobrze prze¿ytym Bo¿ym Narodzeniu, na ziemi pozostanie grzech, przewrotnoœæ, agresja i pycha. Dlaczego?
Bo jeszcze „kraj nie nape³ni³ siê znajomoœci¹ Pana” (por. Iz 11,9). Dopiero w nowym œwiecie, do którego zmierzamy, „cielê i lew paœæ siê bêd¹
spo³em” (Iz 11,6) . Tam nie bêdzie ju¿
przewrotnoœci, bo zostanie zniszczony wszelki grzech. Ci, którzy bêd¹ godni przebywaæ w domu Pana, nie bêd¹
mieli w swoim sercu ju¿ niczego podobnego do agresji lwa czy pantery,
ani przewrotnoœci i jadu wê¿a. Tam
bêdzie wy³¹cznie pokój i radoœæ we
wspólnocie œwiêtych.
Po co wiêc przypominaæ ci¹gle,
¿e Jezus przyszed³ i po co prze¿ywaæ
czas adwentu? Po to, aby bardziej
cieszyæ siê tym, ¿e my, jako chrzeœcijanie jesteœmy blisko królestwa niebieskiego. „Bliskie jest królestwo
niebieskie” (Mt 3,1) - te s³owa Jana
Chrzciciela odnosz¹ siê do nas. Jeœli
wierzymy, ¿e Jezus jest „ró¿d¿k¹
z pnia Jessego”, oczekiwanym Mesjaszem, to robimy du¿y krok w stronê królestwa Bo¿ego.
Ga³¹zka roœliny, która na wiosnê
zieleni siê i rozkwita jest znakiem nadziei i radoœci dla cz³owieka i zapowiedzi¹, ¿e rozwinie siê nowe ¿ycie.
Jeœli ¿yjemy nauk¹ Jezusa, jeœli wyzbywamy siê agresji lwa i pantery,
ospa³oœci wo³u, jadu wê¿a, to nadchodzi wiosna duszy, to Bo¿e zbawienie jest ju¿ w naszych sercach. Ju¿
teraz ¿yjemy w krêgu mi³oœci Jezusa
i jego zbawienia. A kiedyœ, gdy Pan
zabierze nas z tej ziemi, do nowego
wiecznego królestwa, wst¹pimy z radoœci¹ na górê Pana i bêdziemy szczêœliwymi mieszkañcami niebieskiego
miasta Jeruzalem.

Ks. Tomasz Grzywna
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„IdŸcie i g³oœcie”
W pierwsz¹ niedzielê Adwentu
2016 roku, zaczêliœmy nowy rok liturgiczny pod has³em „IdŸcie i g³oœcie”.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski opublikowa³a d³ugoterminowy program duszpasterski
dla Koœcio³a w Polsce na lata 2013 –
2017. Pe³ny tytu³ tego programu brzmi:
IdŸcie i g³oœcie. Przez Chrystusa,
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez
wiarê i chrzest do œwiadectwa. Temat
ten ka¿dego roku by³ uszczegó³owiany. Tak przedstawia³y siê tematy poprzednich, wy¿ej wskazanych lat:
2013/2014 – „Wierzê w Syna Bo¿ego”
2014/2015 – „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”
2015/2016 – „Nowe ¿ycie w Chrystusie”
2016/2017 – „IdŸcie i g³oœcie”
Pamiêtamy rok, który ju¿ ust¹pi³,
a który prze¿ywaliœmy pod has³em
„Nowe ¿ycie w Chrystusie”. Na ten
temat odby³o siê wiele konferencji,
spotkañ duszpasterskich, aby przybli¿yæ tê tematykê i owocnie z niej skorzystaæ. Wydatnie w prze¿ywaniu tego
roku pomóg³ nam papie¿ Franciszek,
który og³osi³ Nadzwyczajny Rok Mi³osierdzia pod has³em „Mi³osierni jak
Ojciec”. Jako dziekan dekanatu Sanok
I, tutejszy archiprezbiter i nie tylko,
mia³em mo¿liwoœci uczestniczenia
w Kongregacjach Ksiê¿y Dziekanów,
w posiedzeniach Rady Kap³añskiej
i Rady Spo³ecznej oraz w spotkaniach
dla wszystkich kap³anów w Kongregacjach Rejonowych, które odby³y siê
w roku 2015 i 2016, aby zg³êbiaæ tê tematykê. Oprócz spotkañ powy¿szych
mia³y miejsca tak¿e spotkania przed
ingresem ks. abpa Adama Szala oraz
Kongregacja Animatorów Duszpasterstwa Poszczególnych Agend Diecezji. By³ to czas na przedstawianie programu i czas jego realizacji.
Wa¿nymi wydarzeniami by³ ów
Nadzwyczajny Rok Mi³osierdzia, kiedy to wielu z nas mia³o mo¿liwoœæ przekroczenia Bram Mi³osierdzia i skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Prze¿ywaliœmy 1050.
Rocznicê Chrztu Polski, co by³o prze¿ywane równie¿ w naszym mieœcie
i w naszej parafii. Nie mo¿na zapomnieæ o Œwiatowych Dniach M³odzie¿y, kiedy równie¿ w naszej parafii goœciliœmy m³odzie¿ z Timoru
Wschodniego, zanim rozpoczê³o siê

spotkanie w Krakowie z udzia³em papie¿a Franciszka. Zwracaliœmy uwagê
na odkrywanie wartoœci chrztu œwiêtego, na piêkno jego celebracji, na
dowartoœciowanie chrzcielnicy, na
katechezê chrzcieln¹, na tak podnios³¹
rocznicê Chrztu Polski i konsekwencje z niej wyp³ywaj¹ce. Zachêcaliœmy
do czêstego korzystania z sakramentu Bo¿ego mi³osierdzia, do wynagradzania za grzechy bluŸnierstwa, na
sta³¹ pos³ugê w konfesjonale, na przemianê naszego ¿ycia, na duchowe odrodzenie. Papie¿ Franciszek upowa¿ni³ ka¿dego kap³ana do
rozgrzeszania z grzechów aborcji. To tylko bardzo ogólne ramy
prze¿ywania minionego Roku.
Obecnie, w Roku 2016/2017,
chcemy sobie uœwiadamiaæ, ¿e
ka¿dy z nas, na mocy chrztu
œwiêtego, jest upowa¿niony do
g³oszenia Ewangelii. Mamy
byæ misjonarzami, ewangelizatorami. Chcemy po³o¿yæ akcent
na potrzebê œwiadczenia Ewangelii w swoich œrodowiskach,
przez przyk³ad ¿ycia zgodnego
z nauk¹ Pisma Œwiêtego o Tradycji oraz
nauczania Koœcio³a. Wielu jest takich,
którzy ¿yj¹ poza Koœcio³em, jakby na
jego obrze¿ach, a przez to zatracili kontakt z Bogiem i Koœcio³em. Osobom
œwieckim ³atwiej jest trafiæ do tych ludzi, zachêciæ ich czy zaprosiæ do koœcio³a czy do sakramentów œwiêtych,
a mo¿e i do uporz¹dkowania swojego
¿ycia. Wszêdzie potrzebni s¹ œwiadkowie wiary, ludzie odwa¿ni, nie wstydz¹cy siê przyznaæ do Pana Boga.
Trzeba nam przej¹æ siê swoj¹ rol¹ jak¹
mamy do spe³nienia. To wielkie, pokorne wo³anie o ducha apostolstwa.
Wiary nie mo¿na zatrzymaæ tylko dla
siebie, ale dzieliæ siê ni¹ z innymi.
Przyk³adem odwa¿nego g³oszenia
nauki Koœcio³a jest œwiêty Brat Albert,
którego rok prze¿ywania rozpoczniemy od 25 grudnia 2016 roku, do 25
grudnia 2017 roku. Nie jest to jakby
nowy rok duszpasterskie, ale bardziej
uwypuklona jego treœæ. On szed³ i g³osi³ Chrystusa swoj¹ dobroci¹, sercem,
gestem, kromk¹ chleba, noclegowni¹.
Nie pominiemy takich wydarzeñ
jak setna rocznica objawieñ fatimskich. Bêdziemy zwracaæ siê w stronê
orêdzia fatimskiego, jakie sto lat temu

Maryja skierowa³a do ca³ego œwiata
wo³aj¹c o modlitwê, pokutê, nawrócenie, odmianê obyczajów.
Nie mo¿emy zapomnieæ czy od³o¿yæ do lamusa historii Aktu Przyjêcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Trzeba podj¹æ konkretny trud, konkretny
wysi³ek. „IdŸcie i g³oœcie”, to wskazówka jak wiele jest pól, które czekaj¹
na ogrodnika, winogrodnika czy rolnika, którzy uporz¹dkuj¹ gleby serc,
swoich sumieñ.
Do powy¿szych zamierzeñ trzeba
tak¿e dodaæ ponowienie aktu poœwiê-

cenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, które dokona siê 6 czerwca 2017 roku,
w Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej
w Zakopanem, na Krzeptówkach.
Oprócz tak wielkich wydarzeñ warto jeszcze nawi¹zaæ do 140. rocznicy
objawieñ Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie,
a od 8 wrzeœnia trwa Rok Jubileuszowy 300-lecia Koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.
W przysz³ym roku minie tak¿e setna
rocznica powo³ania do ¿ycia przez œw.
Maksymiliana Kolbego, Szaleñca Niepokalanej, „Rycerstwa Niepokalanej”1.
Czy mo¿na jeszcze coœ dodaæ? Wystarczy tego duchowego bogactwa.
Obyœmy tylko chêtnie korzystali z tych
obfitych Ÿróde³ jakie Koœció³ œwiêty
nam proponuje.

Ks. Andrzej Skiba
1

Por. M. Bochenek, B¹dŸmy misjonarzami, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek,
28 listopada 2016, s. 11.
2
Cyt. za: Komisja Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski (odt¹d
skrót: KDKEP), Wydawnictwo Œw.
Wojciech, Poznañ 2016, s. 181 n.
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„Nasi ksiê¿a nic nie robi¹…”
Niniejszym pragnê odpowiedzieæ
„sta³ej czytelniczce” jak równie¿ i redakcji „Tygodnika Sanockiego” na artyku³ pt. „Komunia z postêpem czy
bez?”, zamieszczonym w tym¿e „Tygodniku”, w dniu 25 listopada 2016 roku.
Bêdzie to odpowiedŸ dotycz¹ca przyjmowania Komunii œwiêtej podczas
Mszy œwiêtych (takimi literami pisze siê
w dokumentach koœcielnych). Nie wiem
co „sta³a czytelniczka” rozumie przez
„œredniowiecze”, bo ono wbrew obiegowym uproszczeniom wnios³o w zasób wiary i kultury bardzo wiele. Przyjê³o siê takie krzywdz¹ce ten czas
okreœlenie, ¿e to „czasy ciemne” czy
„wieki ciemne”. Dziœ, w 21. wieku, ciemnoty, a mo¿e bardziej niewiedzy, jest te¿
bardzo wiele. Problem naszej „sta³ej
czytelniczki” (wypowiedŸ anonimowa)
sprowadza siê do tego, ¿e gdzie indziej,
rozumiem w œwiecie nowoczesnym, postêpowym, otwartym na problemy
wspó³czesnego cz³owieka, wszyscy
obecni w koœciele na Mszy œwiêtej przystêpuj¹ do Komunii œwiêtej. Gdzie indziej, np. na Œl¹sku, „ludzie przystêpuj¹
do komunii bez uprzedniej spowiedzi.
Jest to zjawisko powszechne, praktykowane na ca³ym œwiecie, w ca³ej Europie i prawie w ca³ej Polsce. Oczywiœcie poza naszym regionem – Diecezj¹
Przemysk¹”. Nadmieniê, ¿e te¿ wiele
razy by³em za granic¹, a nawet przez
kilka miesiêcy przebywa³em w Niemczech, w Monachium. Tam widzia³em
konfesjona³y pozamykane na k³ódkê,
gdzie by³a informacja, ¿e spowiedŸ odbywa siê raz w tygodniu, przez jedn¹
godzinê. By³ czas, ¿e na Zachodzie konfesjona³y wyniesiono z koœcio³ów, aby
nie stresowaæ ludzi, ¿e maj¹ oni jakiekolwiek grzechy. Mo¿na te¿ by³o spotkaæ informacje wywieszone na
drzwiach koœcio³a, ¿e w lipcu koœció³
zamkniêty, bo ksi¹dz wyjecha³ na urlop.
Czy takiej nowoczesnoœci chcemy?
Nie wdaj¹c siê w polemikê warto
przytoczyæ dokumenty Koœcio³a aktualnie obowi¹zuj¹ce co do spowiedzi i Komunii œwiêtej. Przy takiej opinii
trzeba siêgaæ do Ÿróde³. Pierwszym
Ÿród³em, z którego skorzystam jest Katechizm Koœcio³a Katolickiego (KKK),
wydanie drugie z 2002 roku. Jest to
Katechizm podpisany przez Jana Paw³a II jako obowi¹zuj¹cy w ca³ym Koœciele powszechnym. Pisze tam nasz

œwiêty Papie¿: „Katechizm Koœcio³a
Katolickiego, który zatwierdzi³em 25
czerwca tego roku (1992) i którego publikacjê zarz¹dzam dziœ moc¹ mojej
w³adzy apostolskiej, wyk³ada wiarê
Koœcio³a i naukê katolick¹, poœwiadczone przez Pismo œwiête, Tradycjê
apostolsk¹ i Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a i w ich œwietle rozumiane. Uznajê
go za pewn¹ normê nauczania wiary,
jak równie¿ za po¿yteczne i w³aœciwe
narzêdzie s³u¿¹ce komunii eklezjalnej”.
Dla ka¿dego katolika, dla ka¿dego ksiêdza jest to norma postêpowania. Ta
zaœ norma stanowi: „Zgodnie z tym,
co oznacza Eucharystia, jest rzecz¹
w³aœciw¹, by wierni, jeœli tylko spe³niaj¹ wymagane warunki, przyjmowali Komuniê, gdy uczestnicz¹ we Mszy
œwiêtej. „Zaleca siê bardzo ów doskonalszy sposób uczestnictwa we Mszy
œwiêtej, który polega na tym, ¿e po
Komunii kap³ana wierni przyjmuj¹ Cia³o Pañskie z tej samej ofiary” (n. 1388).
Mo¿e ktoœ zapytaæ: co znaczy to okreœlenie „jeœli tylko spe³niaj¹ wymagane warunki?” Przeszkod¹ w przyjêciu
Komunii œwiêtej jest grzech ciê¿ki, inaczej: œmiertelny. KKK mówi: „Celem
Eucharystii nie jest jednak odpuszczenie grzechów œmiertelnych. Jest ono
w³aœciwe dla sakramentu pojednania.
Eucharystia jest natomiast sakramentem tych, którzy pozostaj¹ w pe³nej
komunii z Koœcio³em” (n. 1395). Proœciej: chc¹c przyst¹piæ do Komunii
œwiêtej, trzeba byæ w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej, a wiêc bez grzechu ciê¿-

kiego. SpowiedŸ nie musi byæ tu¿ przed
Msz¹ œwiêt¹, jak wynika³oby z tego
anonimowego listu.
Siêgam po Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK), który obowi¹zuje
w Koœciele powszechnym, a który precyzuje co znaczy „jeœli tylko spe³niaj¹
wymagane warunki?” Problem dr¹¿ymy dalej. Kanon 916 stanowi: „Kto ma
œwiadomoœæ grzechu ciê¿kiego, nie
powinien bez sakramentu spowiedzi
odprawiaæ Mszy œwiêtej ani przyjmowaæ Cia³a Pañskiego, chyba ¿e istnieje
powa¿na racja i nie ma sposobnoœci
wyspowiadania siê. W takim jednak
wypadku ma pamiêtaæ o tym, ¿e jest
obowi¹zany wzbudziæ akt ¿alu doskona³ego, który zawiera w sobie zamiar
wyspowiadania siê jak najszybciej”
(kanon 916). Koœció³ naucza, komentuj¹c ten kanon: „w celu godnego przyjêcia Eucharystii, „ci, którzy œwiadomi
s¹ ciê¿kiego grzechu, jakkolwiek s¹dziliby, ¿e za niego ¿a³uj¹, o ile mog¹ mieæ
spowiednika, powinni najpierw odbyæ
sakramentaln¹ spowiedŸ. Akt ¿alu doskona³ego g³adzi grzech ciê¿ki, ale –
jako ¿e spowiedŸ jest istotn¹ czêœci¹ sakramentu(zob. Katechizm Koœcio³a katolickiego, nr 1452 i 1455) – pozostaje w mocy obowi¹zek uprzedniego wyspowiadania siê przed przyjêciem Komunii Œwiêtej” (komentarz do kan. 916). KKK
naucza dalej: „Ten, kto ma œwiadomoœæ,
¿e pope³ni³ grzech œmiertelny, nie powinien przyjmowaæ Komunii œwiêtej, nawet
jeœli prze¿ywa wielk¹ skruchê, bez uzyskania wczeœniej rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba ¿e ma wa¿ny motyw przyjêcia Komunii, a nie ma mo¿liwoœci
przyst¹pienia do spowiedzi” (n. 1457).
W tym roku – 2016 – ukaza³a siê
ksi¹¿ka pt. „Bóg albo nic”. Jest to
wywiad jaki przeprowadzi³ Nicolas
Diat z ks. kard. Robertem Sarahem, który jest jednym z najbli¿szych wspó³pracowników papie¿a Franciszka. Stoi
on na czele bardzo presti¿owej Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów. Mo¿e wiêc w sposób jak najbardziej kompetentny
wypowiadaæ siê na temat tu poruszany. Mówi tam m. in. o rozwodach jako
„prawdziwej pladze spo³ecznej” (por.
s. 360). Mówi, ¿e ci, którzy zawieraj¹
powtórny zwi¹zek ma³¿eñski pope³niaj¹ cudzo³óstwo, bo tak naucza
Chrystus. Jest to wiêc permanentny
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grzech ciê¿ki. Chrystus mówi: „Kto
oddala swoj¹ ¿onê – chyba ¿e w wypadku nierz¹du – a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo” (Mt 19,9). Koœció³
– mówi ten¿e purpurat – podtrzymuje
swoje stanowisko. Dalej tak mówi:
„Rozwiedzeni, którzy zawarli nowe,
cywilne zwi¹zki, znajduj¹ siê w sytuacji, która obiektywnie sprzeciwia siê
prawu Bo¿emu. Nie mog¹ zatem przystêpowaæ do Komunii eucharystycznej, dopóki trwa ta sytuacja. Z tych
samych powodów ci mê¿czyŸni i te
kobiety nie mog¹ pe³niæ pewnych
funkcji koœcielnych. Pojednanie w sakramencie pokuty mo¿e zostaæ przyznane tylko tym, którzy wyrazili skruchê z powodu pogwa³cenia znaku
przymierza i wiernoœci Chrystusowi,
i zobowi¹zali siê do ¿ycia w ca³kowitej
wstrzemiêŸliwoœci (KKK, nr 1650)”,
(s. 360 n). Ostatni Synod poœwiêcony
ma³¿eñstwu i rodzinie, wiele miejsca
poœwiêci³ tym bolesnym zagadnieniom. Mówi³ o wielkiej delikatnoœci
w tym wzglêdzie, ale jednoczeœnie
apelowa³ do trwania w wiernoœci nauce Pisma Œwiêtego i Tradycji. Ów kardyna³ odwo³uje siê tak¿e do nauczania œw. Jana Paw³a II wyra¿onego
choæby w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” (FC). Ks. kard. Sarah konkluduje za Janem Paw³em II:
„Koœció³ wyznaje swoj¹ wiernoœæ
Chrystusowi i Jego prawdzie; jednoczeœnie kieruje siê uczuciem macierzyñskim wobec swoich dzieci, zw³aszcza tych, które zosta³y opuszczone
bez ich winy przez prawowitego
wspó³ma³¿onka. Koœció³ z ufnoœci¹
wierzy, ¿e ci nawet, którzy oddalili siê
od przykazania Pañskiego i do tej pory
¿yj¹ w takim stanie, mog¹ otrzymaæ od
Boga ³askê nawrócenia i zbawienia,
je¿eli wytrwaj¹ w modlitwie, pokucie
i mi³oœci” (nr 84). Piszê o tym jakby
nieco wybiegaj¹c do przodu, aby ten
problem jaœniej nakreœliæ. Ten¿e ksi¹¿ê Koœcio³a wyra¿a siê bardzo jasno:
„Niezale¿nie od obecnych trudnoœci,
uczniowie Chrystusa musz¹ bez zastrze¿eñ i bezkompromisowo, w teorii
i w praktyce, ukazywaæ wymagania
wiary w Chrystusa, gdy¿ s¹ one wymaganiami i nakazami Boga” (s. 404).
„Sta³a czytelniczka” broni siê przed
zaszeregowaniem jej do ludzi „gorszego sortu”. A któ¿ œmia³by tak zrobiæ?
Nauka jest jasna: kto ma czyste sumienie, kto jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej mo¿e bez przeszkody przystê-

powaæ do Komunii œwiêtej! Jako sytuacjê optymaln¹ ukazuje nasza „sta³a czytelniczka”, taki stan rzeczy, kiedy to wszyscy obecni w koœciele
przystêpuj¹ do Komunii œwiêtej. Ale¿
mog¹ przystêpowaæ, jeœli nie maj¹ na
sumieniu grzechu ciê¿kiego! W ka¿dym koœciele sanockim ksiê¿a spowiadaj¹ i mo¿na skorzystaæ z ³aski Bo¿ego mi³osierdzia. Pisze Pani, ¿e
w Europie, w Polsce w wiêkszoœci parafii, jest taki zwyczaj, ¿e wszyscy
uczestnicy Eucharystii przystêpuj¹ do
Komunii œwiêtej i jest to „zjawisko
praktykowane na ca³ym œwiecie”,
oczywiœcie poza diecezj¹ przemysk¹.
Z moich doœwiadczeñ wiem jedno:
w tych zachwalanych europejskich
i niektórych polskich koœcio³ach do
Komunii œwiêtej przystêpuj¹ nawet
rozwiedzeni ¿yj¹cy w powtórnych
zwi¹zkach! Kto im da³ rozgrzeszenie?
Czym siê kieruj¹? Jakie maj¹ sumienia?
Bóg to os¹dzi! A inni: kiedy tak gremialnie przystêpuj¹ do sto³u Pañskiego, to mo¿e siê wyspowiadali i nie maj¹
ciê¿kiego grzechu? A mo¿e nie uznaj¹
grzechu? A mo¿e maj¹ Ÿle uformowane sumienie? A mo¿e maj¹ swoiœcie
pojêt¹ skruchê za grzechy? A mo¿e
myœl¹, ¿e Pan Bóg jest mi³osierny
i wszystko wszystkim wybaczy bez
przyznania siê do z³a? A mo¿e nie czuj¹
takiej potrzeby? A mo¿e s¹ leniwi
i przyzwyczaili siê do takiego stanu
duszy? Czy to tylko wina ksiê¿y, jak
sugeruje nam „sta³a czytelniczka”?
„Sta³a czytelniczka” ma problem, bo
poza diecezj¹ przemysk¹ „ludzie przystêpuj¹ do komunii œwiêtej bez uprzedniej spowiedzi. Jest to zjawisko powszechne, praktykowane na ca³ym
œwiecie, w ca³ej Europie i prawie w ca³ej
Polsce” – powtórzê po raz drugi. Kto
upowa¿ni³ Pani¹ do takiej opinii? Proszê przeczytaæ powy¿sze normy? One
nas obowi¹zuj¹. Czy mo¿na je zlekcewa¿yæ? Widocznie mo¿na, tak postêpuj¹ pewnie niektórzy, którzy zapomnieli nawet jak siê spowiada. Czy
³amanie norm ustanowionych przez
Pana Jezusa, przekazywanych przez
Koœció³, to w³aœciwa postawa? Dla
pewnoœci i zakoñczenia tej kwestii: do
Komunii œwiêtej mo¿na przystêpowaæ
bez uprzedniej spowiedzi tylko w wyj¹tkowych przypadkach wymienionych powy¿ej! Cieszê siê zrozumieniem
– opini¹ wyra¿on¹ przez Pani¹: „Tutaj
muszê wyjaœniæ, ¿e dla wszystkich jest
jasne i zrozumia³e to, ¿e ktoœ, kto ¿yje

z ciê¿kim grzechem do komunii nie
powinien przystêpowaæ”. Absolutna
zgoda! Wiêc dajê radê Pani i wszystkim, jeœli zechc¹ skorzystaæ, i którzy
bêd¹ czytaæ ten artyku³: jeœli ktoœ wybiera siê na pogrzeb, gdziekolwiek on
by nie by³, jeœli jest katolikiem, powinien siê uprzednio wyspowiadaæ, aby
podczas Mszy œwiêtej pogrzebowej
przyst¹piæ do Komunii œwiêtej. To
powinna byæ norma. Prosta rada.
Oczywista. Czy wszyscy tak postêpuj¹
i zechc¹ siê do tego dostosowaæ? Cz³owiek jest istot¹ woln¹.
Pisze „nasza sta³a czytelniczka”:
„W sanockich koœcio³ach, w czasie
mszy œwiêtych do komunii przystêpuje, wed³ug mego szacunku, nie wiêcej
ni¿ 5% uczestników”. Myli siê Pani.
Jeœli na porannej Mszy œwiêtej w zwyk³y dzieñ, jest trzydzieœci osób, to
dwadzieœcia z nich przystêpuje do
Komunii œwiêtej. To jest wiêcej jak 5%!
Pani zapewne chodzi o niedziele.
W jedn¹ z jesiennych niedziel, (w tym
roku 16 paŸdziernika) na polecenie Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickiego, liczyliœmy wiernych na poszczególnych Mszach œwiêtych, to wysz³o
nam, ¿e w ci¹gu niedzieli w koœciele
parafialnym, w kaplicy rektoralnej,
koœcio³ach dojazdowych w P³owcach
i Stró¿ach, we Mszach œwiêtych wziê³o udzia³ 3130 osób. Do Komunii œwiêtej przyst¹pi³o: 749 osób. Jaki to jest
procent? To jest nieca³e 25%. Takie s¹
fakty, tak pokazuje statystyka! Trzeba gwoli prawdy powiedzieæ, ¿e wielu
naszych parafian wyjecha³o za granicê i dopiero w czasie œwi¹t widaæ ich
w koœciele. Dziœ dok³adnie trudno nam
powiedzieæ ile osób liczy nasza parafia. Wiemy w przybli¿eniu.
Wiêc pytam Pani¹: jakie to zmiany
mo¿na wprowadziæ, aby wszyscy
uczestnicy Eucharystii mogli przystêpowaæ do Komunii œwiêtej? Na ka¿dej
Mszy œwiêtej jest ksi¹dz w konfesjonale, jest wiêc okazja, aby siê wyspowiadaæ. Od czasu Soboru Watykañskiego II znacznie o¿ywi³o siê ¿ycie
sakramentalne, co widaæ bez specjalnych badañ naukowych czy socjologicznych. Czy przez to, ¿e pod chórem
bêdzie naczynie na komunikanty
i szczypcami bêdzie mo¿na je w³o¿yæ
do kielicha, aby potem by³ zaniesiony
na o³tarz do konsekracji, jak sugeruje
Redakcja „TS”, czy to pomno¿y liczbê
osób przystêpuj¹cych do Komunii
œwiêtej? Czy to o¿ywi nasz¹ wiarê?
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Pisze Pani: „Mamy wpojone stare i zapewne nieaktualne zasady przyjmowania komunii. Nasi ksiê¿a nic nie robi¹,
aby zmieniæ nasze podejœcie do obecnie stworzonych mo¿liwoœci przyjmowania komunii œwiêtej i zadajê sobie
pytanie: dlaczego?” OdpowiedŸ na to
pytanie, a wczeœniej zarzuty, znajdzie
³askawa Pani w powy¿ej zacytowanej
nauce Koœcio³a. Ksiê¿a baliby siê tylko jednego zarzutu: nie spowiadaj¹
i nie mo¿emy przyst¹piæ do Komunii
œwiêtej! Owszem, moglibyœmy mo¿e
wiêcej mówiæ, zachêcaæ do przyjmowania Komunii œwiêtej. Moglibyœmy
wiêcej t³umaczyæ na czym polega pe³ne uczestnictwo we Mszy œwiêtej, ale
to dziœ wydaje siê rzecz¹ oczywist¹.
Nie mo¿na ci¹gle uczyæ pierwszych liter alfabetu, bo w porê nie poznamy
nastêpnych i nie nauczymy siê czytaæ
i pisaæ.
By³em kiedyœ na przyjêciu weselnym. Byli tam ludzie z wielu stron Polski, w tym z Zag³êbia. Niektórzy jak na
przyjêciu zobacz¹ ksiêdza, to wtedy
maj¹ mnóstwo problemów. Jednym
z takich problemów podjêtych przez
Zag³êbiankê by³a sprawa spowiedzi.
Powiedzia³a mi, ze ona nigdy nie chodzi do spowiedzi, bo po co ma ksiêdzu
zawracaæ g³owê swoimi grzechami.
Przystêpuje natomiast w ka¿d¹ niedzielê, jeœli jest na Mszy œwiêtej, do
Komunii œwiêtej. Ona wyznaje swoje
grzechy Panu Bogu na pocz¹tku ka¿dej Mszy œwiêtej i to jej wystarcza.
Moje t³umaczenia, ¿e jednak trzeba co
jakiœ czas pójœæ do spowiedzi, na nic
siê zda³y! To jest przejaw protestantyzmu. Nadmieniê, ¿e w Zag³êbiu, frekwencja na niedzielnych Mszach siêga od 10-12%. Czy ta kobieta posz³a
z postêpem? Czy o taki postêp chodzi
„sta³ej czytelniczce”? Nie, bo sama ma
w¹tpliwoœci. Ró¿nie ludzie podchodz¹
do swojej wiary. Jedni licz¹ siê z przyjêtymi normami, inni sami sobie ustalaj¹ w³asny kanon.
Jest te¿ rzecz¹ NIEMO¯LIW¥, aby
pod chórem, na stoliku, by³ kielich
z Komuni¹ œwiêt¹, aby wierni o jakiejkolwiek porze dnia mogli sami przyj¹æ
Komuniê œwiêt¹! Gdyby tak by³o, to
œwiadczy³oby o wielkiej nieroztropnoœci proboszcza. Przecie¿ w takiej sytuacji mo¿e dojœæ do profanacji Najœwiêtszego Sakramentu, do œwiêtokradztwa,
do zniewa¿enia Pana Boga. Przepisy
Koœcio³a na taki sposób przyjmowania
Komunii œwiêtej nie zezwalaj¹. Do-

œwiadczenie ¿yciowe podpowiada mi,
jak wiele niegodziwych rzeczy dzieje
siê po koœcio³ach. Do przechowywania Najœwiêtszego Sakramentu s³u¿y
tabernakulum. Do koœcio³a o jakiejkolwiek porze, poza Msz¹ œwiêt¹, mo¿na
wejœæ, ale na adoracjê, a nie na przyjêcie Komunii œwiêtej.
Kiedy czytam odredakcyjny artyku³ „Naszym zdaniem”, to siê mocno
dziwiê. Nie trzeba siê powo³ywaæ na
anonimowego parafianina, który opisuje jak wygl¹da³a Msza œwiêta w dobie posoborowej. Wszêdzie by³a jednakowa. Wszêdzie, nie tylko
w koœciele Ojców Franciszkanów,
stopniowo wprowadzano liturgiê posoborow¹, wszêdzie brakowa³o lekcjonarzy, wszêdzie pocz¹tkowo by³a prowizorka, wszêdzie przestawiano o³tarze
twarz¹ do ludzi, wszêdzie ustawiano
ambonki. Czy to by³a jakaœ tajemnica,
¿e nie mo¿na o tym g³oœno powiedzieæ? Czy to by³o mo¿e zakazane?
Powoli Koœció³ realizowa³ zasady
„Konstytucji o liturgii”. Co do spowolnienia reform przez Stefana kardyna³a Wyszyñskiego, to chodzi³o o coœ
zupe³nie innego. Faktycznie by³o to
spowolnienie, ale czym spowodowane? Czy w latach têpego komunizmu
mo¿na by³o wydrukowaæ msza³ do
Mszy œwiêtej? Gdzie drukowano
pierwsze msza³y po polsku? We Francji! U nas by³o to zakazane, u nas ci¹gle nie by³o papieru – t³umaczy³a ówczesna w³adza. A pierwsze
lekcjonarze? To któraœ przebitka maszynowa, gdzie ledwie mo¿na by³o
zobaczyæ litery! Podobnie by³o z Modlitw¹ powszechn¹ wiernych. A odnoœnie prymasa Wyszyñskiego, to po
latach okaza³a siê jego dalekowzrocznoœæ, jego m¹droœæ, kiedy to apelowa³, aby po koœcio³ach zostawiæ konfesjona³y czy œwiête obrazy! A owa
„popularna prasa katolicka” by³a mocno ocenzurowana. Czy by³ choæby taki
tygodnik, jak „Goœæ Niedzielny” czy
te¿ „Niedziela”?. Dobrze, ¿e by³a choæby „Zorza”. By³y te¿ inne czasopisma
mocno kontrolowane przez urz¹d cenzorski. Warto siêgaæ choæby po takie
opracowania, jak: „Walka z Koœcio³em
katolickim w PRL w latach 1945-1989”,
aby mieæ pe³niejszy ogl¹d choæby na
owo spowalnianie reform przez ks.
prymasa Stefana Wyszyñskiego.
•róde³ jest ogromnie du¿o.
Dziêkujê Pani za szczeroœæ i pokorê, za przyznanie siê do swoich

w¹tpliwoœci: „czy nie naruszê zasady mojej wiary?” Niech Pani weŸmie
do rêki KKK i poczyta o sakramencie
pokuty ( nn. 1420-1498) i Eucharystii
(nn. 1322-1419). Do tego zapraszam
wszystkim maj¹cych podobne problemy. Bardzo dok³adnie, skrupulatnie omawia to tak¿e KPK.
„Nasi ksiê¿a nic nie robi¹…”.
Robi¹! Wszystkim, którzy chcieliby
wiêcej skorzystaæ z naszej pracy kap³añskiej, zapraszamy do grup parafialnych, tam jest miejsce dla wielu
chêtnych. Przez dwa lata by³o studium biblijne. Przyje¿d¿a³ ks. prof. Stanis³aw Harêzga z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s³ynny
biblista, jak równie¿ i ja mia³em tam
wyk³ady, a miejsca u¿yczy³a nam Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Sanoku, to z mo¿liwoœci pog³êbiania wiedzy biblijnej i duchowoœci
chrzeœcijañskiej korzysta³o oko³o
trzydziestu osób z ca³ego Sanoka. Nie
by³a to liczba pora¿aj¹ca swoj¹ wielkoœci¹. Na spotkaniach z grupami parafialnymi omawiamy wiele ciekawych
tematów. Trzeba tylko chcieæ skorzystaæ. Mo¿na powtórzyæ za Wyspiañskim: „¿eby oni chcieli chcieæ”. Œw.
Tomasz z Akwinu, z epoki wyœmiewanego œredniowiecza, który
„ochrzci³” Arystotelesa, na pytanie:
co zrobiæ, aby zostaæ œwiêtym, odpowiada³: „trzeba spe³niæ trzy warunki: 1. Trzeba chcieæ. 2. Trzeba chcieæ.
3. Trzeba chcieæ”. Wiele ciekawych
artyku³ów na przeró¿ne tematy mo¿na znaleŸæ w prasie katolickiej. Trzeba po ni¹ siêgaæ. Ona mo¿e byæ przewodnikiem po drogach naszego
¿ycia, ona rozjaœnia wiele problemów,
z którymi potem mo¿emy siê dzieliæ.
Od wielu lat wydajemy co tydzieñ
gazetkê parafialn¹ licz¹c¹ sobie najczêœciej po dwadzieœcia stron, choæ
czasem mniej. Czy mamy za du¿o chêtnych, aby pisali? Krytykowaæ naj³atwiej, bo to wychodzi nam najlepiej.
Dobra krytyka jest potrzebna, ale tak¿e trzeba pamiêtaæ, aby coœ daæ z siebie. O to ju¿ o wiele trudniej. Z nadziej¹ na lepsze jutro i z kap³añskim
b³ogos³awieñstwem, jako jeden
z tych, co nic nie robi –
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Peregrynacja relikwii œw. Ojca Pio
Od pierwszego dnia adwentu rozpoczê³a siê w naszej parafii peregrynacja relikwii œw. O. Pio. Jest on jednym
z najbardziej znanych i czczonych œwiêtych we wspó³czesnym Koœciele. W naszej parafii istnieje grupa modlitewna pw.
œw. O. Pio, a raz w miesi¹cu odbywaj¹
siê nabo¿eñstwa ku jego czci. Wielu z
nas dozna³o mocy jego wstawiennictwa
i dlatego te¿ podjêliœmy dzie³o peregrynacji relikwii po domach tych parafian,
którzy wyra¿aj¹ tak¹ wolê.
Œw. Ojciec Pio – w œwiecie Francesco Forgione - ¿y³ w latach 1887 –
1968. Urodzi³ siê w Pietrelcinie, we w³oskiej Kampanii. W m³odym wieku wst¹pi³ do zakonu kapucynów, w którym
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie w 1910
roku. Pracowa³ w kilku klasztorach
kapucyñskich we W³oszech, by od
1916 roku na wiele lat pozostaæ
w klasztorze w San Giovanni Rotondo w Apulii. W tym oddalonym od
centrów wielkomiejskich klasztorze
prowadzi³ ¿ycie pe³ne cierpienia, umartwienia i gorliwej pos³ugi kap³añskiej.
Odznacza³ siê heroicznym umi³owaniem modlitwy, Eucharystii i konfesjona³u. Prowadzi³ g³êbokie ¿ycie
duchowe i by³ kierownikiem duchowym wielu osób. Otrzyma³ dar stygmatów oraz mo¿liwoœæ przenikania do
g³êbi ludzkich dusz. Nie oszczêdzono

cia³o O. Pio wystawione do widoku dla pielgrzymów
mu tak¿e oszczerstw i podejrzeñ, ze
wzglêdu na co by³ czasowo pozbawiony mo¿liwoœci spowiadania i publicznego odprawiania Eucharystii. Najwiêkszym dzie³em materialnym jego
¿ycia by³o zorganizowanie budowy
Domu Ulgi w Cierpieniu, wielkiej kliniki medycznej w San Giovanni Rotondo, gdzie do dziœ przybywaj¹ tysi¹ce
ludzi, aby leczyæ dolegliwoœci cia³a.
Jeszcze wiêcej pielgrzymów przybywa
tam, aby leczyæ rany dusz.
Obecnie w San Giovanni Rotondo
znajduj¹ siê nastêpuj¹ce œwi¹tynie –

najstarsza Matki Bo¿ej £askawej z XVI
w i dobudowana do niej nowsza czêœæ
(1959 r.), a tak¿e nowoczesna bazylika
(2004 r.), w której podziemiach czci
doznaje cia³o œw. Stygmatyka. W 2013
roku mia³em mo¿liwoœæ nawiedziæ to
miejsce i modliæ siê przy jego zachowanym ciele. Niniejszym przypominam
¿ycie œw. Pio oraz zachêcam do modlitwy i przyjêcia skromnych relikwii tego
wielkiego Patrona i Orêdownika.
Ks. Tomasz Grzywna

koœció³ zbudowany za ¿ycia O. Pio, poœwiêcony w 1959 r.

plac przed koœcio³em z widokiem na wzgórze

wnêtrze nowoczesnej bazyliki w San Giovanni Rotondo

wnêtrze celi mieszkalnej o. Pio.
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Konkurs biblijny
W dniu 22 listopada odby³ siê
pierwszy etap diecezjalnego konkursu biblijnego na szczeblu szko³y.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Œw.
Kingi wziê³o w nim udzia³ 20 uczniów,
którzy pisali test przygotowany przez
Wydzia³ Katechetyczny w Przemyœlu.
Oto wyniki pierwszego etapu:
1 miejsce Alicja Zarzyka kl. 6d 73/75
pkt.
2 m. Aleksandra Bia³as 6d 65/75
3m. Gabriela Gorkowska 6b 55/75
Te trzy osoby awansowa³y do drugiego etapu, który odbêdzie siê w marcu. Gratulujemy.
Ks. TG
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Wakacyjne wêdrówki

Ardeny – niewielkie góry, piêkne krajobrazy
Belgia jest trochê nietypowym krajem. Od strony geograficznej zajmuje
obszar równinny i czêœciowo pagórkowaty (Ardeny). Od strony etnicznej i jêzykowej tak¿e dzieli siê na dwie
czêœci. W Belgii pó³nocna czêœæ to
Flandria i tam wszyscy mówi¹ po flamandzku, który to jêzyk jest bardzo
podobny do niderlandzkiego, obowi¹zuj¹cego w Holandii. Po³udniowa
czêœæ kraju to Walonia, w której dominuje jêzyk francuski. W centrum kraju
le¿y Bruksela, która jest departamentem sto³ecznym, z oboma jêzykami do
dyspozycji. Ca³y podzia³ wynika z tego, ¿e Belgia wczeœniej ci¹gle by³a zale¿na od ró¿nych innych nacji, znajdowa³a siê to pod panowaniem
francuskim, to holenderskim, a podzia³
Niderlandów na Holandiê i Belgiê nast¹pi³ nie tyle z przyczyn jêzykowych,
co raczej religijnych, poniewa¿ po reformacji w Holandii dominuj¹c¹ rolê
odgrywa³a religia protestancka,
a w obecnej Belgii, przewa¿a³ katoli-

miasteczko w Ardenach ukryte w dolinie rzeki – La Roche- en-Ardenne
cyzm. Tak wiêc Belgia jest sklejona
z dwóch krain, Flandrii i Walonii, które przytuli³y siê jakby do stolicy Brukseli, któr¹ otaczaj¹. Ze wzglêdu na dwa
obowi¹zuj¹ce jêzyki ka¿de miasto posiada te¿ dwie nazwy, które na drogowskazach i mapach wzajemnie
siê wymieniaj¹,
mieszaj¹ i czasem
dezorientuj¹. I tak
np. Liege to po
flamandzku Luik,
a z kolei flamandzkie Bruges
to po francusku
Brugges. Meche-

deptak w La Roche

len to Malines, Gent to Gand, Louvain to Leuven, Tournai to Doornik, Namur to Namen, a sama Bruksela to po
francusku Bruxelles, a po flamandzku
Brussel. Istny mêtlik i trzeba siê dobrze skupiæ, aby rozró¿niæ jedno od
drugiego. Pos³owie waloñscy w parlamencie czêsto siê sprzeczaj¹ z pos³ami flamandzkimi, a ostatnio Walonia sprzeciwi³a siê chwilowo
podpisaniu porozumienia Unii Europejskiej z Kanad¹. Belgia jest tak podzielona, ¿e nawet rozwa¿a siê ponoæ
rozpad pañstwa na dwie czêœci.
My przebywaliœmy w po³udniowej
czêœci Belgii, czyli w Walonii. Ten region jest uwa¿any za biedniejszy, mniej

nad Moz¹ w Namur – w oddali twierdza
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uprzemys³owiony i bardziej prowincjonalny, du¿¹ jego czêœæ zajmuj¹
wzgórza Ardenów, poprzecinane
niewielkimi rzekami, czasem zalesione, czasem poroœniête traw¹, na której pasie siê byd³o. S¹ to zielone
p³uca Belgii, a tamtejsi wczasowicze, jeœli nie chc¹ jechaæ za granicê,
udaj¹ siê w Ardeny, aby odpocz¹æ
od pospiesznego ¿ycia miast na
³onie natury. Nad rzekami znajduj¹
siê czêsto du¿e pola kempingowe,
na których widzieliœmy setki przyczep i spragnionych odpoczynku
nad wod¹ wczasowiczów.
zewnêtrzne bastiony twierdzy

panorama jednej z dzielnic Namur – du¿y koœció³ to tamtejsza katedra katolicka
W pierwszym dniu pobytu w Belgii nasz gospodarz, ks. Józef, zaprosi³
nas na wycieczkê po Ardenach. Przejechaliœmy ze sto kilometrów w kierunku miasta Namur, które jest stolic¹
prowincji i diecezji. Po drodze zatrzymaliœmy siê na chwilê w ma³ym, zagubionym wœród lasów i wzgórz La Roche-en-Ardenne, co po polsku mo¿e
znaczyæ „Ardeñska Ska³a”. W tym
miasteczku znajduje siê koœció³, deptak i klika uliczek, a nad nim góruj¹
ruiny zamku. Potem odwiedziliœmy
ksiêdza Marcina w Namur, pospacerowaliœmy chwilê wzd³u¿ rzeki Mozy,
wspiêliœmy siê do twierdzy w Namur,
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saksofony na moœcie w Dinant

z której roztacza siê piêkna panorama
na miasto. Sama twierdza w Namur jest
ogromna i niegdyœ by³a jedn¹ z najpotê¿niejszych w Europie. W czasie
I wojny œwiatowej Niemcy zdobywali
j¹ jedynie trzy dni, a w czasie II wojny
ponownie mia³y tu miejsce bombardowania i zniszczenia. Obecnie jest jedynie atrakcj¹ turystyczn¹. Nie mieliœmy ju¿ czasu zwiedzaæ samego
miasta, bo choæ jego panorama z góry
jest dosyæ ³adna, to zabytki starówki
ponoæ nie powalaj¹ na kolana.
W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê natomiast na godzinê w miasteczku Dinant nad Moz¹. S³ynie ono
z tego, ¿e mo¿na podziwiaæ w nim przepiêkny widok, umieszczany czêsto na
pocztówkach. Rzeka Moza przep³ywa przez œrodek miasta, na lewym
brzegu widnieje piêkna bry³a gotyckiej œwi¹tyni z cebulast¹ kopu³¹, a za
ni¹ piêtrzy siê potê¿na ska³a, na której wznosi siê twierdza. Ponadto jest
to miasto saksofonów, bo tu urodzi³
siê twórca tego instrumentu Adolf Sax
(¿y³ w XIX w.). Z tego powodu przed
jego domem znajduje siê rzeŸba artysty, przy której robi siê zdjêcia, a na
moœcie im. Charlesa de Gaule’a zamontowano kilkanaœcie zbudowanych z jakiegoœ tworzywa du¿ych

wizytówka Ardenów – Dinant – rzeka Moza, koœció³ i twierdza
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wodospady Coo na rzece Ambleve
saksofonów, tworz¹cych specyficzny klimat tego miejsca.
Innego dnia udaliœmy siê w kierunku wodospadów Coo, oddalonych
zaledwie kilkanaœcie kilometrów od naszego zamieszkania. Sama kaskada jest
dosyæ interesuj¹ca, ale w tym dniu
by³o to miejsce oblegane przez turystów i dzieci, tym bardziej, ¿e w pobli¿u zbudowano ogromny park zabaw
dla najm³odszych. Tak wiêc podziwianie piêkna przyrody by³ raczej zak³ócone i zepsute nadmiernym zgie³kiem
i harmidrem okolicy.
Góry Ardeny s¹ niew¹tpliwie
atrakcj¹ turystyczn¹ dla Belgów.
Tutaj mo¿na znaleŸæ nieco oddechu
od huku miast i fabryk. Sam przejazd przez pagórkowate okolice jest
ciekawy i niesie dosyæ du¿o wra¿eñ. Nie przebywaliœmy jednak zbyt
d³ugo w zacisznej prowincji, poniewa¿ poci¹ga³o nas wiele innych
miejsc, mocno zwi¹zanych z histori¹ Europy, w których pozosta³y liczne œlady kulturowego dziedzictwa
z ca³ego II tysi¹clecia.

obrazek z Ardenów – ma³a fabryka, pastwisko, droga i lasy w tle

Ks. Tomasz Grzywna
Dinant i turyœci fotografuj¹cy siê przy figurze Adolfa Saxa – twórcy saksofonu
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„Synowie” Niepokalanej
W muzeum Œw. Maksymiliana
w Niepokalanowie wisi du¿a fotografia dwóch franciszkanów, nieco podobnych do siebie. Zwiedzaj¹cy wystawê, nastawieni na postaæ Œw.
Maksymiliana, pytaj¹: „A ten drugi to
kto?” Podpis wyjaœnia: „Bracia Maksymilian i Alfons Kolbowie”.
Byli braæmi w dos³ownym i przenoœnym znaczeniu. Synowie tych samych rodziców, Juliusza i Marii z domu
D¹browskiej, i duchowi synowie tego
samego Ojca Franciszka z Asy¿u. Bracia tej samej krwi i tego samego ducha. Rodzeñstwo w tym samym zgromadzeniu zakonnym nie powinno byæ
zaskoczeniem. Nawet w ma³ym gronie
aposto³ów Jezusa znaleŸli siê rodzeni
bracia: Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, oraz Piotr i Andrzej z Betsajdy.
Aktualnie Zakon Ojców Franciszkanów liczy oko³o 4500 zakonników.
W tej liczbie znajduje siê ponad sto
par rodzonych braci. S¹ tak¿e trójki,
a nawet jedna pi¹tka rodzeñstwa.
Choæ historia Koœcio³a zna nies³awne
zjawisko nepotyzmu, czyli obsadzania
stanowisk krewnymi, co sporadycznie
przydarza³o siê hierarchom koœcielnym
w œredniowieczu i w czasach odrodzenia, to zna te¿ rodzeñstwa œwiêtych
i b³ogos³awionych, którzy dokonywali
wspania³ych dzie³. Wspomnijmy tu
tylko œwiêtych Kosmê i Damiana, braci lekarzy lecz¹cych za darmo, œwiête
bliŸniacze rodzeñstwo Benedykta
i Scholastykê. Œwiête siostry Klarê
i Agnieszkê, œw. Izaaka i œw. Mateusza
z grona Piêciu Braci Mêczenników
z 1005 r. oraz œw. Kingê i œw. Ma³gorzatê Wêgiersk¹. Wiêzy krwi, to samo
œrodowisko wzrostu i te same Ÿród³a
pobo¿noœci, nie tylko nie zawodz¹, ale
wydaj¹ piêkny owoc. Trzech ch³opców z rodziny Kolbów wst¹pi³o do
franciszkanów: Franciszek (w zakonie
Walerian), Rajmund (Maksymilian)
i Józef (Alfons). Franciszek opuœci³
niestety zakon jako kleryk. Maksymilian i Alfons przebywali w domu rodzinnym jedenaœcie lat a w zakonie
w tym samym klasztorze krótko: parê
miesiêcy w Krakowie, rok w Grodnie
i trzy lata w Niepokalanowie. Na odleg³oœæ zaœ prowadzili o¿ywion¹ korespondencjê. Du¿o mo¿na pisaæ o po-

dobieñstwach i ró¿nicach tych dwóch
braci. Ten sam idea³ ³¹czy³ ich w myœleniu i dzia³aniu. Zaczê³o siê od listu
O. Maksymiliana, wys³anego z Rzymu w 1919 r., w którym prosi³ brata
o przet³umaczenie na jêzyk polski programu Rycerstwa Niepokalanej i szerzenie go w Polsce. Z korespondencji
wynika, ¿e bracia dzielili siê nie tylko
wiadomoœciami o sprawach rodzinnych, ale zachêcali siê wzajemnie do
wewnêtrznego doskonalenia. Pod dat¹
20 czerwca 1920 r. o. Alfons zapisa³:
“Dotychczas ju¿ mia³em takie idea³y
mego ¿ycia: 1 - nauki przyrodnicze; 2 astronomia; 3 - poezja; 4 - filozofia; 5 kaznodziejstwo rozg³oœne; 6 - wreszcie ostatnio pod wp³ywem rozmów z o.
Maksymilianem: jak najwiêksza chwa³a Bo¿a przez ratowanie dusz upad³ych
lub niewierz¹cych; tamte zaœ idea³y

nadal pozostan¹, ale jedynie jako œrodki do najnowszego i chyba ju¿ ostatecznego mego ¿ycia idea³u”. Idea³ ten
spe³nia³ wiernie do koñca ¿ycia w œcis³ej wspó³pracy z bratem. Szczególnie
owocny by³ czas pobytu w Grodnie,
a nastêpnie w Niepokalanowie.
Wszed³ natychmiast w rolê redaktora
„Rycerza Niepokalanej”. Wspó³bracia
wspominaj¹ go jako tytana pracy,
prawdziwie ubogiego, prostego, zapalonego naœladowcê œw. Franciszka. To
jemu w znacznym stopniu zawdziêcza
Niepokalanów swój tradycyjny, franciszkañski charakter, z³¹czony œciœle
z nowatorskimi metodami dzia³ania.
„W Niepokalanowie podziwiamy o. Alfonsa - napisa³ o nim o. Anzelm Kubit,
prowincja³ - oddanego bez reszty Niepokalanej”. Pe³ni³ rolê redaktora, wychowawcy, duszpasterza, prze³o¿one-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 48 (692) 4 grudnia 2016 r.

14
go i nauczyciela w seminarium. Trzeba by³o si³y Herosa, aby temu wszystkiemu sprostaæ. Opowiadaj¹ œwiadkowie, ¿e “kiedy w ca³ym klasztorze
pogas³y œwiat³a, to w celi klasztornej o. Alfonsa do póŸnych godzin
nocnych b³yszcza³a ¿arówka i stuka³a maszyna do pisania. O pi¹tej
rano ze wszystkimi by³ ju¿ na nogach, gotów do dalszej s³u¿by na
chwa³ê Boga i Niepokalanej”.
Powo³anie dwóch braci Kolbów
do tego samego zakonu by³o opatrznoœciowe. O. Maksymilian ufa³ Alfonsowi, a ten by³ bratem oczarowany
i zbudowany. Mówi³, ¿e mimo wysi³ku
nigdy mu w gorliwoœci nie dorówna,
mo¿e go tylko nieudacznie „ma³powaæ”. W notatniku wspomina o pewnym drobnym, ale charakterystycznym zdarzeniu, które mia³o miejsce
w Krakowie w 1922 r. O. Maksymilian
gor¹czkowa³ i dostawa³ czêstych krwotoków. On, o. Alfons, czuwa³ przy nim.
Wtedy us³ysza³ proœbê, aby kieszonkowy zegarek i okulary chorego po¿y³
przy figurce Matki Bo¿ej Niepokalanej ustawionej na konsoli przybitej do
œciany. Zdziwiony nieco tak¹ proœb¹,
o. Alfons spe³ni³ ¿yczenie w przekonaniu, ¿e mo¿e jest ona z przyczyny
wysokiej gor¹czki. Wnet jednak siê
dowiedzia³, co to znaczy. “Zegarek powiedzia³ o. Maksymilian - to symbol czasu. Oddaje go bez reszty Niepokalanej. Odt¹d ju¿ ¿adna chwila nie
nale¿y do mnie. Okulary zaœ to symbol oczu: W Ni¹ i tylko w Ni¹ chcê siê
nieustannie wpatrywaæ. Jej oddajê siebie ca³ego, niech czyni ze mn¹ co
chce”. Skoro o. Alfons uzna³ to zdarzenie w zasadzie za zwyk³e i proste
ale godne utrwalenia w swoich zapiskach, musia³o go to bardzo poruszyæ.
Ojciec Maksymilian w sierpniu
1930 r. wyje¿d¿aj¹c do Japonii, wczeœnie rano wszed³ do celi klasztornej
o. Alfonsa aby siê po¿egnaæ. Zaniecha³ jednak tego, aby nie budziæ œpi¹cego brata. Nie przypuszcza³ jednak
tego, ¿e bêdzie to ich ostatnie spotkanie. O. Alfons zmar³ 3 grudnia tego
samego roku w szpitalu warszawskim
na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Wiadomoœæ o œmierci brata
o. Maksymilian otrzyma³ w Nagasaki
cztery dni póŸniej. Tak o tym napisa³
do matki: „To Niepokalana go sobie
zabra³a w czasie nowenny przed Jej

œwiêtem. Mo¿na mu wiêc tylko pozazdroœciæ. Dla Niepokalanej ¿y³, cierpia³,
pracowa³ i wyniszczy³ siê. O. Alfons
nie bêdzie teraz bezczynny. On obecnie mo¿e du¿o wiêcej i lepiej zdzia³aæ
i bez w¹tpienia stara siê o wiele wiêcej, ni¿ to móg³ robiæ za ¿ycia, a wiêc
pozazdroœciæ mu tylko mo¿na”.
W zapiskach Ojca Maksymiliana, dzisiaj œwiêtego mêczennika, gorliwego czciciela Niepokalanej czytamy: „Przez Maryjê idzie siê do Jezusa
i w³aœnie ta droga jest najpiêkniejsza,
najmilsza i najpewniejsza. Powierzywszy siê Sercu Matki, takiej Matki, dochodzi siê do Serca Syna. Bóg nam
da³ tê drabinê bia³¹ i chce, byœmy po
niej do Niego a¿ doszli, a raczej, by
Ona, przytuliwszy nas do swej matczynej piersi, a¿ do Boga nas przynios³a. Ale to s¹ tylko ró¿ne obrazy, podobieñstwa, analogie. Rzeczywistoœæ
jest bez porównania piêkniejsza,
wznioœlejsza, Boska... Ona, Matk¹
i nasz¹, i ... Boga. Gdzie¿ wiêc Jej miejsce? A tym samym i nasze, Jej rzeczy,
Jej w³asnoœci? Przecie¿ Ona nasz¹
duszê przenika i kieruje wszechw³adnie jej w³adzami. My naprawdê Jej.
Wiêc zawsze, wszêdzie z Ni¹... Ale co
o sobie mamy myœleæ? Zniknijmy
w Niej. Niech Ona sama pozostanie,
a my w Niej, czêœci¹ Jej”.
W Roku Jubileuszu Rycerstwa
Niepokalanej czêsto odmawiajmy,
mo¿e nawet codziennie Akt oddania
siê Niepokalanej: “O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmi³oœciwsza,

Ty, której Bóg ca³y porz¹dek mi³osierdzia powierzyæ raczy³, ja niegodny
grzesznik, rzucam siê do stóp Twoich
kornie b³agaj¹c, abyœ mnie ca³ego i zupe³nie za rzecz i w³asnoœæ swoj¹ przyj¹æ raczy³a i uczyni³a ze mn¹, wraz ze
wszystkimi w³adzami mej duszy i cia³a, i z ca³ym mym ¿yciem, œmierci¹
i wiecznoœci¹, cokolwiek Ci siê podoba. U¿yj tak¿e, je¿eli zechcesz, mnie
ca³ego, bez ¿adnego zastrze¿enia, do
dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze g³owê twoj¹”, jako
te¿: „Wszystkie herezje samaœ zniszczy³a na ca³ym œwiecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmi³oœciwszych
rêkach sta³ siê u¿ytecznym narzêdziem
do zaszczepienia i jak najsilniejszego
wzrostu Twej chwa³y w tylu zb³¹kanych i obojêtnych duszach, a w ten
sposób do jak najwiêkszego rozszerzenia b³ogiego Królestwa Najœwiêtszego Serca Jezusowego, albowiem
gdzie Ty wejdziesz, tam ³askê nawrócenia i uœwiêcenia wypraszasz, przez
Twoje bowiem rêce wszelkie ³aski
z Najs³odszego Serca Jezusowego na
nas sp³ywaj¹.
- Dozwól mi chwaliæ Ciê, Panno
Przenajœwiêtsza
- Daj mi moc przeciwko nieprzyjacio³om Twoim.
Literatura:
o.Roman Al. Soczewka OFMConv Bracia; Alfons i Maksymilian Kolbowie.
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Grupa biblijna zaprasza na spotkania
ZATROSZCZ SIÊ O INNYCH PRZYJD• I POCHYL SIÊ NAD EWANGELI¥,
POS£UCHAJ CO MÓWI DO CIEBIE PAN, PODZIEL SIÊ TYM CO US£YSZA£EŒ.
CZEKAMY TYLKO NA CIEBIE
W KA¯DY DRUGI PI¥TEK I CZWARTY WTOREK MIESI¥CA
PO MSZY ŒW. WIECZORNEJ NA PLEBANII
Grupa Biblijna Powsta³a w 2013
roku .Pierwszym moderatorem by³
Ks. S³awomir Nowak, obecnie Ks.
dr Grzegorz Delmanowicz. Wierni
przes³aniu œw. Hieronima “Nieznajomoœæ Pisma Œwiêtego jest nieznajomoœci¹ Chrystusa” pragniemy
poprzez lekturê i analizê Œwiêtego
Tekstu poznaæ Bo¿y plan zbawczy,
zg³êbiaæ go oraz przek³adaæ na swoje ¿ycie i postêpowanie.
ŒWIADECTWA
Grupa Biblijna jest miejscem,które
pozwala mi na poznanie i g³êbsze prze¿ycie spotkania ze S³owem Bo¿ym
a tym samym jest odpowiedzi¹ na
¿yczenie wyra¿one w zakoñczeniu
Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo¿ym ,Dei Verbum: „Niech przez
czytanie i studium Ksi¹g Œwiêtych
S³owo Bo¿e szerzy siê i jest wys³awiane a skarbiec objawienia powierzony Koœcio³owi niech serca ludzkie
coraz wiêcej nape³nia”
Adam
Obecnoœæ na spotkaniach biblijnych pomaga mi zbli¿yæ siê do Boga.
Przebywaæ w jego bliskoœci
i obecnoœci. Tym samym jest dla
mnie pog³êbianie wiedzy o Nim poprzez czytanie S³owa Bo¿ego zawartego na kartach Pisma Œwiêtego. Odkrywanie tego co mówi i chce mi przekazaæ
przez s³owa, które czytam. U³atwia mi
to te¿ g³êbiej i lepiej rozumieæ s³owa
niedzielnych Ewangelii.
Wies³aw

Chodz¹c na Grupê Biblijn¹ pog³êbiam swoj¹ wiedzê o Bogu. Bardziej
dotyka mnie to S³owo Bo¿e i przenika.
Gdy wyjaœniane s¹ niektóre fragmenty Pisma Œwiêtego czasami s¹ one dla
mnie niezrozumia³e, ale gdy je wspólnie rozwa¿amy, staj¹ siê one bardziej
oczywiste. W ten sposób wierzê, ¿e
Bóg u¿ycza mi swojej m¹droœci i wiedzy, chc¹c abym bardziej zbli¿y³a siê
do Niego- do Nieustannej Mi³oœci
i M¹droœci. Te spotkania s¹ dla mnie
wielk¹ radoœci¹, gdy mogê siê z innymi dzieliæ moimi refleksjami i przemyœleniami na temat mojej wiary w Boga.
Janina
W centrum spotkañ naszej Grupy
Biblijnej stoi modlitwa, a bardziej konkretnie- modlitwa przy pomocy Biblii.
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w Grupie jest to,
¿e t³umaczymy co jest napisane w Biblii.
I to w³aœnie spowodowa³o, ¿e nie bojê
siê otworzyæ Biblii, samodzielnie j¹ czytaæ a tak¿e rozumieæ. Wiem teraz, ¿e Biblia zawiera S³owo Bo¿e skierowane w³aœnie do mnie. Doœwiadczenie pracy
z Bibli¹, a tak¿e modlitwy przy pomocy
Biblii zmieni³y mój sposób uczestnictwa
we Mszy Œw. Kiedy przychodzê do na
msze i s³ucham S³owa, które jest g³oszone to prze¿ycie moje jest zupe³nie inne
ni¿ do tej pory. Eucharystia, S³owo Bo¿e
przychodz¹ do mnie w sposób w jaki
nigdy dot¹d tego nie odbiera³am. Nie
jest to pierwszy raz kiedy s³yszê S³owo,
ju¿ wczeœniej je s³ysza³am. Teraz s³yszê
w inny sposób. Spotkania w Grupie Biblijnej s¹ dla mnie Ÿród³em wielu bogactw, które przedtem by³y zakryte.

G³ówne zalety spotkañ w Grupie
Biblijnej:
- wzmacnianie swojej i innych wiary
przez dzielenie siê doœwiadczeniami,
wspólne modlitwy,
- pomoc i wsparcie wzajemne w trudnych chwilach,
- sprawniejsza i czyniona
z wiêksz¹ moc¹ ewangelizacja czyli g³oszenie ludziom dobrej nowiny na wiêksz¹ skalê,
- organizowanie pomocy dla innych
materialnej ,duchowej zdrowotnej co
jest kontynuacj¹ misji Jezusa,
- wiele innych dobrodziejstw
i b³ogos³awieñstw jakich Bóg pozwoli doœwiadczyæ.
Teresa
Spotkanie w grupie podobnie myœl¹cych ludzi jest dla mnie chwil¹ wytchnienia w œwiecie gdzie licz¹ siê
inne wartoœci ni¿ wartoœci duchowe.
Spotkanie z ¿ywym S³owem Chrystusa to tak jak osobiste spotkanie z Nim.
Kontempluj¹c S³owo stajemy siê na
nowo Jego uczniami w poczet, których zostaliœmy w³¹czeni przez
chrzest. Przygotowuj¹c siê do spotkañ staram siê wejœæ we wspó³czesny œwiat Jezusa i Aposto³ów a przez
to teksty biblijne staj¹ siê bardziej
zrozumia³e. Wiele pojêæ, zwyczajów,
s³ów dotychczas niezrozumia³ych
staj¹ siê jasne i czytelne. Wspólne
prze¿ywanie, modlitwa S³owem pozwala mi rozwijaæ siê duchowo i stawaæ siê lepszym.
Jan

Pan Leon Adamski, nasz Parafianin, napisa³ taki wiersz o naszym koœciele, który drukujemy.
O koœciele w Sanoku
Faro sanocka, Faro
Ukochana Faro
Tyœ mi³oœci¹ i ostoj¹ Boga.
Gdy przychodzimy do ciebie
By pomodliæ siê do Boga w niebie
Za rodziny i siebie oraz
zmar³ych.
Tu wstêpuj¹ wierni
By pomodliæ siê do Ciebie
Panie Bo¿e w niebie

Za rodziny i siebie.
Tu w niedziele i œwiêta
Zbieraj¹ siê wierni
By pos³uchaæ Mszy œwiêtej
i kazañ
Pouczaj¹cych nas o wierze
w Boga.
Gdy narodzi siê dzieci¹tko
Przychodzimy do Fary
By ochrzciæ niewini¹tko.

By zawsze ¿y³o z Bogiem
i szczêœliwie.
Tu zawiera siê zwi¹zki
ma³¿eñskie
By ¿yæ z Bogiem d³ugo
i szczêœliwie.
Gdy przychodzimy obok Fary
Kobiety ¿egnaj¹ siê a mê¿czyŸni
Zdejmuj¹ czapki z g³owy
Na znak wiary w Boga i pokory.
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2 NIEDZIELA ADWENTU – 4.12.2016.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ pierwsza niedziela miesi¹ca.
Nabo¿eñstwo ró¿añcowe po³¹czone
ze zmian¹ tajemnic rozpoczniemy o godzinie 17.00. Prosimy o liczny udzia³,
aby modliæ siê o jak najlepsze prze¿ywanie Adwentu i przygotowaæ siê do
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
2. Dziœ Dzieñ Modlitw w intencjach
Koœcio³a na Wschodzie. Z tej racji zapowiadana zbiórka do puszek.

3. Zachêcamy do licznego udzia³u
w roratach (godz. 6.00 i 18.00).
4. We czwartek Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP. Msze œwiête
odprawiaæ bêdziemy w nastêpuj¹cych
godzinach: 6.30 (nie ma Mszy œw. o godzinie 6.00), 8.00; 9.30; 11.00 oraz po
po³udniu o godzinie 17.00 i 18.30.
5. W tym tygodniu odbêd¹ siê spotkania dla m³odzie¿y gimnazjalnej.

I tak: na poniedzia³ek prosimy klasy
pierwsze; na wtorek – drugie; na œrodê
klasy trzecie. M³odzie¿ prosimy, aby
swoje uczestnictwo rozpoczyna³a od
Mszy œwiêtej roratniej, aby nie staæ
gdzieœ pod hal¹ targow¹ czy na zewn¹trz koœcio³a.
6. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej, gdzie ka¿dy mo¿e znaleŸæ dla siebie coœ interesuj¹cego i przydatnego.

Intencje w tygodniu
Od 5. do 11.12.2016 r.
Poniedzia³ek – 5.12
6.00 + Jadwiga Korzeniowska 10 r. œm.
oraz + Stanis³awa (f) i Stanis³aw Przyboœ
7.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
7.30 + Paulina i Andrzej
18.00 1. + Jadwiga Raczkowska
2. + Halina i Andrzej Ziêba
3. + Henryk Kowalik (greg.)
4. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
Wtorek – 6.12
6.00 + Maria Pogorzelec
7.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
7.30+ Bronis³awa (f), Janina,
W³adys³aw
18.00 1. + Karol
2. + Henryk Kowalik (greg.)
3. + Mieczys³aw Indyk
4. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
Œroda – 7.12
6.00 + Maria Kolano
7.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
7.30 + Tomasz, W³adys³aw, Genowefa
18.00 1. + Henryk (greg.)

2. + Bronis³aw 10 r. œm.
3. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
4. + Bronis³awa (f) 10 r. œm.

4. o b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej i œw.
Wojciecha dla p. doktora Wojciecha
Pa³ysa

Czwartek – 8.12 Uroczystoœæ
Niepokalanego Poczêcia NMP

Sobota – 10.12

6.30 + Stanis³aw Synowiec (greg.)
8.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
9.30 + £ukasz 29 r. œm.
11.00 1. + Feliks Cypcarz
2. dziêkczynna za 25 lat pos³ugi Radia
Maryja
17.00 + Karol
18.30 + Henryk Kowalik (greg.)
Stró¿e : int.
P³owce:
Pi¹tek – 9.12
6.00 za zmar³ych z rodziny Polañskich,
Raczyñskich i Podulków
7.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
7.30 + Artur 17 r. œm.
18.00 1. + Henryk Kowalik (greg.)
2. + Mieczys³aw Indyk int. od kolegów syna Janusza z PGE Dystrybucja
3. + Stanis³aw Synowiec (greg.)

6.00 + Jan i Franciszka (f) M¹dry
7.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
7.30 + W³odzimierz Dziedzic
18.00 1. + Helena Mazur 19 r. Sm.
2. + Henryk Kowalik (greg.)
3. + Genowefa Strigl 9 r. œm.
4. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
Niedziela – 11.12
6.30 za parafian
8.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
9.30 + Zdzis³aw 10 r. œm.
11.00 + Janina, Franciszek, Mieczys³aw
i ++ z rodziny
12.30 + Henryk Kowalik (greg.)
16.00 + Stanis³aw Synowiec (greg.)
18.00 o b³. Bo¿e i zdrowie dla Szymona, Agaty i ca³ej rodziny
Stró¿e: int.
P³owce: + Jerzy, Maria, Antoni
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